Mgr. Kateřina Skoupá, soudní exekutor

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín,
podatelna@exekuce-hodonin.cz, www.exekuce-hodonin.cz, IDDS gqwt442

166 DD 410/18 -5
Nd 212/2012, 41 D 829/2012
V dědickém řízení po zůstaviteli: MUDr. František Hrazdira, zemř. 22. 6. 2012, posledně bytem Husova
87/7, 692 01 Mikulov, r. č. 550830/0776, vedeném Okresním soudem v Břeclavi pod sp. zn. 41 D 829/2012,
k žádosti JUDr. Ivy Celnarové, notářky v Břeclavi, T. G. Masaryka 1, 690 02 Břeclav, jako soudního
komisaře, za účelem likvidace dědictví zpeněžením majetku zůstavitele, vydává soudní exekutor podle
ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
I.

Nařizuje se první elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese www.drazby-exekutori.cz.

II.

Čas zahájení elektronické dražby:

27. 3. 2019 ve 13:00 hod.

Čas ukončení elektronické dražby:

27. 3. 2019 ve 14:00 hod.

Dražba se koná i poté, pokud dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o. s. ř.); bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem skončení dražby učiněno podání. Na tuto skutečnost soudní
exekutor dražitele upozorní do 15 sekund po posledním podání, přičemž od okamžiku tohoto
upozornění trvá dražba po dobu dalších pěti minut. Budou-li v této době činěna další podání,
předchozí postup se opakuje.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.
III.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
· se zaregistruje jako dražitel na portálu www.drazby-exekutori.cz,
· prokáže svou totožnost,
· k této dražbě se na portálu www.drazby-exekutori.cz přihlásí a
· na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v
čl. VI.
Účastníkem dražby se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se zaregistruje na portálu
www.drazby-exekutori.cz
odesláním
registračního
formuláře
umístěného
na
adrese
http://www.drazby-exekutori.cz/registrace.aspx.
Registrovaný účastník dražby následně prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz“ (dále jen
„Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.drazby-exekutori.cz (po
přihlášení!) v sekci „Uživatel“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí
být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým
certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí
být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o. s. ř., jejíž
oprávnění musí být prokázáno úředně ověřenou listinou.
Je-li registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.

Písemnosti v elektronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
V obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno a příjmení, datum narození a
bydliště, u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné z obsahu
podpisu.
V případě doručování písemností v listinné podobě prostřednictvím veřejné datové sítě musí být řádně
vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat
převedeny do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Doklad o
prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění registrovaným dražitelem ke dni konání této
dražby starší šesti měsíců.
Podepsaný Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat doručí
registrovaný uživatel některým z těchto způsobů:

IV.

a)

zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu správce serveru: spravce@e-aukce.com,

b)

zasláním do datové schránky správce serveru – ID: dbdfdti,

c)

zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18,
Nusle, 140 00 Praha, nebo

d)

osobně v sídle úřadu soudního exekutora.

Předmětem dražby je:
Pohledávka zůstavitele za panem Robertem Janásem, nar. 10. 9. 1970, bytem Klentnice 24, 692 01
Klentnice, ve výši 34 500,00 Kč s náklady nalézacího řízení 1 380,00 Kč a s náklady oprávněného
v exekučním řízení.
Pohledávka je vykonatelná na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Břeclavi ze dne 8. 10.
2001, č. j. 1 Ro 556/2001-6, a je vymáhána v exekučním řízení, vedeném Mgr. Lucií Valentovou,
soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-město, pod sp. zn. 169 EX 78/11.

V.

Nejnižší podání se stanoví částkou 11 500,00 Kč.

VI.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

VII. Vydražitel je povinen doplatit nejvyšší podání nejpozději do 10 dnů od udělení příklepu, a to na účet
soudního exekutora č. 257739628/0300, variabilní symbol 41018666. Nebude-li nejvyšší podání
řádně a včas doplaceno, soudní exekutor nařídí opakovanou dražbu.
VIII. Průběh dražby společně s uvedením informace o příklepu bude zveřejněn v systému elektronické
dražby na webové adrese www.drazby-exekutori.cz v sekci „archiv dražeb“.

V Hodoníně dne 15.2.2019

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byl doručen
listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost, vyhotovená v
elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vyhotovil,
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá účastníkovi řízení v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

